
PL SE 

IMPREGNAT ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA 

Żywy Kolor do Kamienia jest białym 
wodorozcieńczalnym impregnatem na 
bazie sylikonów do powierzchniowej 
hydrofobizacji wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. 

STOSOWANIE: Żywy Kolor do Kamienia 
jest przeznaczony do impregnacji 
gipsowych i betonowych płytek STEGU, jak 
również piaskowca, klinkieru i dachówek. 
Przed przystąpieniem do prac suchą 
powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu, oleju 
i smaru, itp. Powierzchnie, które nie będą 
impregnowane np. szyby, części metalowe, 
drewniane, kamień polerowany itp. należy 
starannie zabezpieczyć. Przed użyciem 
impregnat należy wymieszać. Płytki STEGU 
impregnować razem ze spoiną co najmniej 
po 7 dniach po zakończeniu prac. 
Impregnować przy suchej niedeszczowej 
pogodzie i temperaturze od +5 do +25° C. 

NAKŁADANIE: Płytki gipsowe STEGU 
nanosić jednorazowo metodą natryskową. 
Płytki betonowe i pozostałe nanosić 
pędzlem lub metodą natryskową. 
Impregnat musi być nakładany 
równomiernie. Przy mocno chłonnych 
powierzchniach betonowych nakładać 
dwukrotnie sposobem mokre na mokre 
(warstwę dodatkową nakładać w 
zależności od chłonności, temperatury 
otoczenia i powierzchni nie później niż po 
20 minutach). Impregnowana 
powierzchnia powinna być nasycona 
dokładnie i równomiernie. 

WYDAJNOŚĆ: 8-10 m2 z opakowania przy 
jednokrotnej impregnacji. Zużycie środka 
zależy od chłonności impregnowanego 
materiału i techniki nanoszenia. 

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w 
pomieszczeniach suchych o temperaturze 
od +5 do +30° C w oryginalnych 
opakowaniach. Okres przydatności do 
użycia: 12 miesięcy od daty produkcji (data 
produkcji na opakowaniu). 

IMPREGNERINGSMEDEL STONE CARE 

Stone Care är ett vitt vattenburet , silikonbaserat 
impregneringsmedel för ytlig hydrofobisering inom- 
och utomhus.  

 

ANVÄNDNING: Stone Care är avsedd för impregnering 
av STEGU gipsskivor och betongplattor liksom sandsten, 
klinker och takpannor. Ta bort damm, smuts, olja och 
fett etc. från torr yta innan arbetet påbörjas. Skydda 
noggrant ytor som inte kommer att impregneras, t.ex. 
glas, metalldetaljer, trädetaljer, polerad sten etc. 
Blanda impregneringsmedlet före användning. STEGU 
plattor ska impregneras tillsammans med fogen minst 7 
dagar efter avslutat arbete. Impregnera vid torrt väder, 
när det inte regnar och vid temperaturer från +5 till 
+25° C. 

 

 

APPLICERING: Applicera en gång på STEGU gipsskivor 
genom sprutning. Applicera på betongplattor och andra 
med pensel eller med spruta. Impregneringsmedlet 
måste appliceras jämnt. Applicera två gånger enligt 
vått-i-vått-principen vid starkt sugande betongytor  
(applicera ytterligare skikt beroende på 
absorptionsförmågan, omgivningstemperaturen och 
ytan senast efter 20 minuter). Impregnerad yta bör 
vara mättad noggrant och jämnt. 

 

 

ÅTGÅNG: 8-10 m2 från förpackningen vid en enda 
impregnering. Åtgången av medlet beror på det 
behandlade materialets absorptionsförmåga och 
appliceringsmetoden.  

LAGRING: Förvara på en torr plats vid temperaturer 
från +5 till +30° C i originalförpackning. Hållbarhet: 12 
månader från tillverkningsdatum (tillverkningsdatum 
anges på förpackningen). 



P101 – W razie konieczności zasięgnięcia 
porady lekarza, należy pokazać pojemnik 
lub etykietę. 

P102 – chronić przed dziećmi. 

P280 – Stosować rękawice 
ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy. 
  

 

P101 – Ha förpackningen eller etiketten till hands om 
du måste söka läkarvård. 

P102 – Förvaras oåtkomligt för barn. 

P280 – Använd 
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

 

 

 
 


